
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาต ิ
วาดวยการตัดหนี้เปนสูญ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๗) และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา 
๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยการตัดเปนหนี้เปนสูญ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ลูกหนี”้ หมายความวา ผูซึ่งคางชําระหนี้กองทุน ไดแก 
(๑) คนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่กูยืมเงินจากกองทุน 
(๒) นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งไมดําเนินการตามมาตรา ๓๔ และ

มาตรา ๓๕ 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ 
“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตัดหนี้เปน

สูญ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓๘ ง/หนา ๑/๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติและใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจประกาศกําหนดวิธี

ปฏิบัติตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ อีกทั้งใหเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอ
ขัดแยงเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตัดหนี้เปนสูญ 
   

 
ขอ ๕  ใหมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการตัดหนี้เปนสูญซึ่งคณะกรรมการ

แตงตั้ง ประกอบดวยเลขาธิการเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลางและผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนอนุกรรมการ และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากผูแทนภาคเอกชนจํานวนสามคนเปนอนุกรรมการ ใหคณะกรรมการ
แตงตั้งขาราชการในสํานักงาน ซึ่งมิไดรับผิดชอบการบริหารจัดการงานกองทุน เปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ และใหเลขาธิการมอบหมายขาราชการในสํานักงานไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ตองไมมีหนี้สินกับกองทุนและเปนผูที่มี
บัตรประจําตัวคนพิการอยางนอยหนึ่งคน 

 
ขอ ๖  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาบังคับใชกับวาระการ
ดํารงตําแหนงการพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
ขอ ๗  ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นเกี่ยวกับการตัดหนี้เปนสูญแกลูกหนี้

เปนรายกรณี เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
(๒) ใหความเห็นแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการอื่นในการดําเนินการตัดหนี้เปนสูญ 
(๓) ใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือลูกหนี้เพ่ือใหดําเนินงานกองทุน

และการตัดหนี้เปนสูญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔) มอบหมายใหเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตามระเบียบนี ้
(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ และเง่ือนไขการตัดหนี้เปนสูญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ ๘  กรณีลูกหนี้ซึ่งเปนคนพิการหรือผูดูแลคนพิการและผูค้ําประกันถึงแก
ความตายหรือศาลมีคําส่ังเปนคนสาบสูญ และปรากฏหลักฐานจากการตรวจสอบขอเท็จจริงของ
คณะอนุกรรมการแลวเชื่อไดวาไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได 

 
ขอ ๙  กรณีซึ่งไดดําเนินคดีจนถึงที่ สุดแลวแตไมสามารถบังคับคดีเอากับ

ทรัพยสินของลูกหนี้ได เนื่องจาก 
(๑) ลูกหนี้มีเจาหนี้รายอื่นซึ่งมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้อยูใน

ลําดับกอนและมีจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี ้
(๒) ลูกหนี้ซึ่งกระทรวงไดฟองคดีหรือไดย่ืนคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีซึ่งลูกหนี้ถูก

เจาหนี้รายอื่นฟองลมละลาย และกรณีนั้นไดมีคําบังคับคดีหรือคําส่ังของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมี
ทรัพยสินใดๆ จะชําระหนี้แกกองทุนไดภายใตกําหนดอายุความการบังคับคด ี

(๓) ลูกหนี้ซึ่งกระทรวงไดฟองในคดีลมละลายหรือหนี้ที่กระทรวงไดย่ืนคําขอรับ
ชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และกรณีนั้นไดมีการประนอมหนี้กับ
ลูกหนี้โดยศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้เฉพาะหนี้ที่เหลือจากการประนอมหนี้นั้น
หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรก
แลวปรากฏวา ไมเหลือทรัพยสินที่จะนํามาชําระหนี้แกกองทุนได 

 
ขอ ๑๐  กรณีลูกหนี้ซึ่งคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาแลวเห็นตรงกันวาไมสามารถชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยไดโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก 
(๑) เปนหนี้ซึ่งลูกหนี้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ ทําใหกิจการที่เกิด

จากการกูยืมหรือที่อยูอาศัยสวนใหญหรือทั้งหมดไดรับความเสียหาย 
(๒) เปนหนี้ที่ไมสามารถติดตามลูกหนี้และผูค้ําประกันได หรือลูกหนี้และผูค้ํา

ประกันตกอยูในวิสัยที่ไมสามารถชําระหนี้ได 
(๓) เปนหนี้ที่ยังไมขาดอายุความแตไมมีหลักฐานหรือมีหลักฐานไมเพียงพอท่ีจะ

ฟองลูกหนี้ได 
(๔) เปนหนี้ที่ขาดอายุความ 
 
ขอ ๑๑  กรณีลูกหนี้ซึ่งคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาแลวเห็นตรงกันวา หากจะฟองลูกหนี้จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับมูลหนี้ที่จะไดรับชําระ 
การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ตองมีการฟงความเห็นจากสํานักงานอัยการสูงสุด

เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
 
ขอ ๑๒  หนี้สูญที่ตัดจําหนายจากบัญชีของลูกหนี้กองทุนเปนเพียงการดําเนินการ

ทางบัญชีเทานั้น โดยไมรวมถึงความรับผิดชอบของเจาหนาที่กรณีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดจนเปนเหตุใหไมสามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามกฎหมาย
ได 

ในกรณีผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเห็นวา การตัดจําหนายหนี้สูญเปนผลมาจาก
เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดชอบชดใชหรือผูรวมรับผิดชอบ
ชดใชตามกฎหมายวาดวยความรับผิดของเจาหนาที่ 

 
หมวด ๓ 

การพิจารณาตดัหนี้เปนสูญ 
   

 
ขอ ๑๓  ใหสํานักงานมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบติดตามและเรงรัดการ

ชําระหนี้ แลวแตกรณี จากลูกหนี้ดวยวิธีการ ดังตอไปนี ้
(๑) แจงเปนหนังสือทางไปรษณียตอบรับถึงลูกหนี้และผูค้ําประกันตามที่ระบุใน

สัญญาและที่อยูปจจุบันซึ่งรับรองโดยเจาพนักงานทะเบียนราษฎร เก่ียวกับการทวงถามและสั่งให
ชําระหนี้ภายในระยะเวลาไมนอยกวาสิบสี่วันนับแตวันไดรับหนังสือทวงหนี้ 

(๒) สงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานกองทุนเยี่ยมบานลูกหนี้และผูค้ําประกันเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุที่ไมชําระหนี้ และประเมินความสามารถในการชําระหนี้และ
ทรัพยสินของผูกูและผูค้ําประกัน รวมทั้งแนะนําช้ีแจงการชําระหนี้ ตลอดจนจัดใหมีหนังสือรับ
สภาพหนี้ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด หากไมสามารถดําเนินการได ใหเจาหนาที่บันทึกปากคําผู
นาเช่ือถือหรือผูนําทองถ่ินอยางนอยสองคนไวเปนพยาน 

 
ขอ ๑๔  ในกรณีดําเนินการตามขอ ๑๓ แลวแตยังไมไดรับชําระหนี้ ใหเสนอ

รายงานผลตอเลขาธิการหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพื่อแตงตั้ง
คณะทํางานอยางนอยสามคนทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของ
กับลูกหนี้แตละรายเพื่อใหไดขอเท็จจริงวาเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขการตัดหนี้เปนสูญ
ตามหมวด ๒ หรือไมแลวสรุปผลการตรวจพรอมเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาตอไป 

 
ขอ ๑๕  ในกรณีไดมีการบังคับคดีภายในอายุความที่กฎหมายกําหนดแลว แตไม

สามารถบังคับคดีได เนื่องจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมมีทรัพยสินหรือเหตุประการอื่นใด ใหสรุป
เร่ืองและหลักฐานการติดตามบังคับคดีเสนอใหคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

 
ขอ ๑๖  เมื่อคณะอนุกรรมการไดรับเรื่องเสนอใหพิจารณาตัดหนี้เปนสูญแลวได

ดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว 
ใหสํานักงานนํามติของคณะอนุกรรมการพรอมหลักฐานที่เก่ียวของเสนอตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไปโดยเร็ว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๗  เมื่อคณะกรรมการไดรับเรื่องเสนอใหพิจารณาตัดหนี้เปนสูญแลว ให
ดําเนินการพิจารณาอนุมัติตัดหนี้เปนสูญแกลูกหนี้เปนรายกรณีกอนมอบหมายใหกระทรวงดําเนิน
ตามระเบียบตอไปโดยเร็ว 

 
ขอ ๑๘  หนี้ของลูกหนี้รายใดที่ไดดําเนินการตัดหนี้เปนสูญครบถวนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีใดใหตัดหนี้เปนสูญจากบัญชีลูกหนี้และถือเปนรายจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
ขอ ๑๙  ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาสนับสนุนคาใชจายเพ่ือให

การปฏิบัติการตามระเบียบนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยถือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ของกองทุน 

 
ขอ ๒๐  การตัดหนี้เปนสูญหรือการดําเนินการอื่นนอกจากที่กําหนดไวในระเบยีบ

นี้ ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแลว
รายงานใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิารแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/พิมพ 
๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 
๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

 


